Katalog 2018/2019

Literatura

GÓRSKA
i nie tylko...

www.stapis.com.pl

Literatura górska na świecie

Literatura górska na świecie
!UTORZYRķřNI

Jerry Moffatt

7āXP$QQD*RāÛELRZVND

2:2-6.8='2/,1<.2%</$þ6.,(-,

Druciarzu i innych, co po górach chodzili

REVELATIONS
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ZAGINIENI
Z EVERESTU

Marek Ratajczak
Premiera: listopad 2018
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JµUÇ]bSU]HFLZQRĘFLDPLORVX]bVDP\PVREÇ]HVZRLPRUJDQL]PHPXP\VāHPXF]XFLDPLXāRPQRĘFLDPLLbVāDERĘFLDPL/LU\F]QDHJ]RW\NDSU]HSODWD
VLÛ WX ]b SRHW\NÇ EORNRZLVND Lb SRSNXOWXU\ Db FDāRĘÉ F]ÛVWR ]DNUDSLDQD MHVW
GREU\PDONRKROHPLbMHV]F]HOHSV]ÇPX]\NÇ

Milan Vranka
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*AN+IEKOWSKI
Jan Kiełkowski
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LFKRVWDWQLHMZ\SUDZLHSU]\JRWRZDQLDFKMHMSU]HELHJXDNFMLJµUVNLHM.UHĘOLSRUWUHW\MHMERKDWHUµZ=QDP\]DNRăF]HQLHLFKKLVWRULL
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Premiera: wiosna/lato 2019
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7KH3XVKWRRSRZLHĘÉQLHW\ONRRIDVF\QDFMLZVSLQDF]NÇLRSU]HĹ\FLDFKZVNDOH&DOGZHOO]QLHVSRW\NDQÇZUDĹOLZRĘFLÇLV]F]HURĘFLÇ
RSLVXMHVZRMHĹ\FLH]DQLPSRNRQDāQDMWUXGQLHMV]ÇZLHORZ\FLÇJRZÇ
GURJÛQDĘZLHFLH:VSRPLQDWUDXPDW\F]QHSRUZDQLHNWµUHPLDāR
PLHMVFHZ.LUJLVWDQLHZURNXDWDNĹHV]RNSRXWUDFLHSDOFDZVND]XMÇFHJRZZ\SDGNX']LHOLVLÛRVRELVW\PLUHűHNVMDPLR
W\P MDN RMFLHF QLHRPDO ] IDQDW\]PHP ZLG]LDā Z QLP VSRUWRZFD
HNVWUHPDOQHJRDWDNĹHRW\PMDNSRXURG]HQLXVLÛMHJRSLHUZV]HJRG]LHFNDSRMDZLāRVLÛZQLP]UR]XPLHQLHF]\PMHVWSUDZG]LZD
RGSRZLHG]LDOQRĘÉ
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Na fali i pod prąd
Aleksander Doba

Przez rzeki i jeziora
Brasławszczyzny
Adam Wisłocki,
Stanisław Pisarek

Piotr Chmieliński – kajakarz, podróżnik, eksplorator oraz
biznesmen i ekspert w dziedzinie ochrony środowiska.
Pierwszy w świecie człowiek, który przepłynął Amazonkę od źródeł do ujścia. Współzałożyciel wyprawy Canoandes-79, w ramach której wraz z innymi jej członkami dokonał pierwszego w historii spływu Kanionem rzeki Colca
w Peru oraz eksploracji kilkudziesięciu rzek w obu Amerykach. Dwukrotnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa – zespołowo i indywidualne. Inicjator i uczestnik ekspedycji badawczych do źródeł Amazonki.
Od lat zaangażowany w promowanie i wspieranie logistyczne, organizacyjne,
finansowe i medialne ekspedycji oraz osiągnięć podróżników polskich i międzynarodowych. Autor licznych publikacji na tematy podróżnicze i eksploracyjne. Honorowy Obywatel Rzeszowa. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
*
*
*
Zbiór reportaży Piotra Chmielińskiego dokumentuje siedem ambitnych wypraw podróżniczych
i eksploracyjnych, w których autor pełnił rolę koordynatora medialnego, doradcy i opiekuna,
a także tych, w których sam brał udział. W książce znalazły się zarówno ekspedycje świetnie
wszystkim znane, takie jak Druga i Trzecia Wyprawa Transatlantycka Aleksandra Doby, jak i te,
o których wiemy nieco mniej, na przykład WheelchairTrip – nieprawdopodobna podróż przez
Amerykę Południową i Amerykę Północną poruszających się na wózkach inwalidzkich Michała Worocha i Macieja Kamińskiego. Dzięki Dawidowi Andresowi i Hubertowi Kisińskiemu dowiemy się o tym, że można pokonać Amazonkę rowerem, a od Pete’a Caseya nauczymy się, że
czasem warto rzucić wszystko i na długie lata zniknąć w amazońskiej dżungli. W fascynujących
obrazach Gabriele Croppiego odkryjemy Amazonkę w czerni i bieli, a za sprawą dwóch wypraw
badawczych autora niniejszej książki, dowiemy się, gdzie leżą źródła Amazonki...
Wykorzystane w książce teksty były publikowane w latach 2014–2018 jako bieżące relacje
z poszczególnych etapów podróży, m.in. w „National Geographic”.

Gen przygody
Wojciech Lewandowski

Lhotse 1974

K2 1986

Nanga Parbat 1982
Książki dostępne w sklepie
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oraz w dobrych księgarniach.
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PRZYGODY

Wojciech Lewandowski

Magisterkowalski.blog
Historia przerwanej miłości
Tomek Kowalski,
Agnieszka Korpal

Książkowy zapis popularnego
bloga autorstwa Tomka
Kowalskiego, alpinisty i podróżnika,
z kontrapunktem jego partnerki
Agnieszki Korpal. Intymny, pełen
przygody zapis niezwykłej miłości
przerwanej tragiczną śmiercią
Tomka po zimowym zdobyciu
Broad Peaku.

WojciechLEWANDOWSKI ,

dr geografii (geoekolog),
wykładowca na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego. W „cywilu” alpinista i podróżnik,
uczestnik wielu ekspedycji alpinistycznych i naukowych w góry
świata, między innymi na Spitsbergen, w Alpy, Kaukaz, Hindukusz, Himalaje, Karakorum, Ałtaj, Ural, Atlas, Andy, Kordyliery, Pamir, góry Alaski i sporą liczbę gór i „pagórów” europejskich.
Wszedł między innymi na 14 sześciotysięczników w Andach,
Hindukuszu i Himalajach oraz siedmiotysięczny Mustagh Ata
w Pamirze. Ostatnimi laty najbardziej związany jest z Ameryką
Południową, gdzie przemierzył już wszystkie kraje andyjskie i wiele państw Ameryki
Środkowej. Wraca jednak zawsze w ukochane Tatry, od których wszystko się zaczęło.
Autor i współautor licznych książek naukowych i popularnonaukowych o tematyce geograficznej, alpinistycznej i ekologicznej, autor programów radiowych, telewizyjnych,
współpracownik wielu czasopism górskich i geograficznych.
Twórca programów szkoleniowych i akcji związanych z popularyzacją gór i ochrony środowiska. Instruktor i autor programów w Fundacji „Człowiek – Ruch – Przyroda”,
w Akademickim Klubie Przygody „Terra” i przez kilka lat we własnej firmie szkoleniowej
„Eko-Więź”. Pomysłodawca projektów „Wyżej niż kondory 70 lat później…” (który zwyciężył w konkursie Travelery 2006 magazynu „National Geographic Polska” w kategorii
„Bilet na przyszłość”), „Polskie Andy” (wyprawa w Andy nominowana w konkursie Travelery NG 2011 w kategorii wyprawa roku), współpomysłodawca akcji Korona Gór Polski
i pomysłodawca Łacińskiej Korony.

1LHF]HNDMŋSU]\JRGDF]HNDWXĝ]D]DNUÙWHP
Przez rzeki i jeziora
Brasławszczyzny
Adam Wisłocki,
Stanisław Pisarek
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3RGREQRXbMHGQHMQDF]WHU\RVRE\Z\VWÛSXMHUHFHSWRUGRSDPLQ\
]ZDQ\JHQHPSU]\JRG\7R]QDF]\ĹH]DPLāRZDQLHGRSRGUµĹ\
LbPRFQ\FKZUDĹHăPRĹHE\É]DSLVDQHUµZQLHĹZb7ZRLP'1$
:\ELHU]VLÛUD]HP]b$XWRUHPZbQLH]DSRPQLDQÇSRGUµĹĘODGDPL
NDUDLEVNLFK SLUDWµZ Lb NRUVDU]\ QD G]LNÇ Z\SUDZÛ GR .DUDNRUXP Zb EH]OXGQ\ 8UDO F]HUZRQH VNDā\ 6LHUUD GHO ODV 4XLMDGDV
LbRGNU\MZbVRELHGXV]ÛSRGUµĹQLND
:RMFLHFK /HZDQGRZVNL GU JHRJUDŰL DOSLQLVWD SRGUµĹQLN
XF]HVWQLNZLHOXHNVSHG\FMLDOSLQLVW\F]Q\FKLbQDXNRZ\FKZbJµU\
ĘZLDWD]bKXPRUHPRSRZLDGDRbVZRLFKSRGUµĹDFKZbQDMGDOV]H
]DNÇWNL =LHPL Lb G]LHOL VLÛ ]b QDPL LFK KLVWRULÇ FLHNDZRVWNDPL
Lb ZāDVQ\PL SU]HĹ\FLDPL QD NDĹG\P NURNX XGRZDGQLDMÇF ĹH
SU]\JRGDF]HNDQDQDV]D]DNUÛWHP
Dwie opowieści o przepięknym,
mało znanym Pojezierzu
Brasławskim – jedna sprzed
II wojny światowej, a druga
z roku 2014. Historie zapisane na
kartach tej pięknej książki ocalają
od zapomnienia magiczną krainę
rzek i jezior z północno-wschodni
Kresów.

Górska korona Polski.
Wędrówka przez cztery
pory roku
Bartosz Andrzejewski

Aby zdobyć najwyższe szczyty
polskich pasm górskich w ciągu
jednego roku, potrzeba tylko
trochę samozaparcia i odpowiedniej organizacji. Chcecie dowiedzieć
się, jak to zrobić krok po kroku?
Sięgnijcie po Górską koronę Polski,
w której znajdziecie: zdjęcia, opisy
wybranych szlaków, podstawowe
informacje o każdym szczycie
górskiej korony i wiele, wiele innych
przydatnych informacji!

„Przygoda, przygoda – każdej chwili szkoda...”, jak mówi popularna piosenka. Wcale nie trzeba daleko podróżować i szukać egzotycznych miejsc, by przeżyć przygodę. Ale to właśnie w niezwykłych podróżach tkwi jej przepiękna siła. Fantastycznie ujął to podróżnik Maciej Kalarus: „Każdy
powinien dostać 500+* na podróże”.
Na takie małe i na te całkiem duże. Podróże powinny być obowiązkiem, koniecznością, wymogiem formalnym przy maturze, na studiach i przy ślubie. Nie podróżowałeś/aś – nie idę z tobą do
łóżka. Powinny być stopniem na świadectwach: religia/etyka/podróż – albo tylko „podróż”, bo
w niej są i religie, i etyki, i wszystko.
Podróż, z całym swoim dobrodziejstwem inwentarza, powinna być obligatoryjna, jak kiedyś
służba wojskowa – i nie ma uproś. Najpierw po Europie, żeby się dobrze poznać w domu, a potem
po świecie – żeby się rozumieć i wzajemnie szanować. Podróż, żeby się nie pozabijać. Podróż,
żeby się nie dziwić, że ktoś chodzi tak a tak ubrany, ktoś inny mieszka inaczej, a jeszcze ktoś inny
ma dwie żony i wierzy w pięciu bogów. Podróż do zrozumienia. Podróż do tolerancji. Podróż do
pomocy.
Powinien być osobny urlop na podróż (tzw. urlop podróżniczy – oprócz wypoczynkowego,
zdrowotnego itp.), osobne dwa, trzy tygodnie w roku na praktykę podróżniczą. Ilość podróży
powinna być także brana pod uwagę przy emeryturze: mało jeździłeś, klepiesz na starość biedę.
I na sam koniec: „nie podróżowałeś za życia – nie podróżujesz do nieba”.
Powyższe słowa Macieja stanowią kwintesencję wartości podróży i przygody, a treść niniejszej
książki znakomicie je potwierdza. Dobrej lektury!
Stanisław Pisarek
Wydawca

* Program 500+ to budząca wiele kontrowersji, budżetowa pomoc socjalna, realizowana w I połowie XXI wieku w jednym ze środkowoeuropejskich państw stworzonych przez Homo sapiens (przypis S. P.)
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6]HĂÉQLHVDPRZLW\FK
Z\SUDZLFKQLH]Z\NOL
ERKDWHURZLHLbMHGHQ
F]îRZLHNNWöU\îÇF]\
WHKLVWRULHZbFDîRĂÉ

„Pływanie po oceanie to wielka frajda. Nie zamierzałem pływać w pięciu sztormach, a takie mam za
sobą. Mam nadzieję, że ten, który uszkodził mi ster,
to był już ostatni.”
Aleksander Doba)
„Chcę przeżyć wspaniałą przygodę. Z tego, co się
orientuję, jeszcze nikt nie przejechał Amazonki rowerem. Jednak tego nie planowałem, rowerem po
prostu wyszło najtaniej.”
Dawid Andres

„Kuracja amazońska pozwoliła mi spojrzeć na siebie
z boku, z pewnej perspektywy, pozwoliła mi dojść
do siebie. Dopiero teraz jestem w stanie zrozumieć
i ocenić skalę problemu, w którym tkwiłem. Amazonka na zawsze pozostawi swoistą rysę w moim
życiu, doświadczenie, które uczy, pokazuje coś nowego, coś dobrego.”
Hubert Kisiński

=ELµU UHSRUWDĹ\ GRNXPHQWXMÇF\ VLHGHP DPELWQ\FK Z\SUDZ SRGUµĹQLF]\FKLbHNVSORUDF\MQ\FK
PLQ 'UXJÇ Lb 7U]HFLÇ
:\SUDZÛ7UDQVDWODQW\FNÇ
$OHNVDQGUD'RE\:KHHOFKDLU7ULS 5RZHUHP SR
$PD]RQFH  Zb NWµU\FK DXWRU SHāQLā UROÛ NRRUG\QDWRUDGRUDGF\LbRSLHNXQDDbWDNĹHW\FKZbNWµU\FKVDP
EUDā XG]LDā:\NRU]\VWDQH Zb NVLÇĹFH WHNVW\ E\ā\ SXEOLNRZDQHZbODWDFKMDNRELHĹÇFHUHODFMH
]bSRV]F]HJµOQ\FKHWDSµZSRGUµĹ\PLQZbŔ1DWLRQDO
*HRJUDSKLFœ
„To jedna z tych rzeczy, którą uwielbiam w podróży.
Niespodziewanie spotyka się kogoś, kto w ułamku
sekundy potrafi pokazać, że na życie można spojrzeć z innego punktu widzenia. W ułamku sekundy może zarazić siłą i dobrym myśleniem, które zostają już z nami do końca.”
Michał Woroch
„Wyprawy nauczyły mnie tego, że należy mieć uszy
i oczy szeroko otwarte, uśmiech na twarzy, a wtedy nic złego nie może się przytrafić.”
Maciej Kamiński

„Postrzegam tę podróż jako coś organicznego. To potężne doświadczenie składające się z wielu różnych
połączonych ze sobą aspektów.”
Gabriele Croppi
„Myślę o dalszej wędrówce w kategoriach krótkich
celów: kolejna większa miejscowość, przekroczenie
jakiegoś ważnego akwenu. Nie zastanawiam się i nie
planuję, kiedy dotrę do źródła Amazonki, bo ten cel
jest jeszcze bardzo odległy w czasie i przestrzeni.”
Pete Casey
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Górska literatura dla dzieci
Weronika Górska
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Polecamy również
Tomek Kowalski, Agnieszka Korpal
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Opowieść o tym, że spełnienie kobiecych marzeń o najwyższych szczytach bywa okupione łzami i krwią, a nierzadko
wymaga zapłacenia najwyższej ceny. Książka napisana przez
kobietę, która sama przeszła przez raj i piekło wysokogórskiej
wspinaczki...

Magisterkowalski.blog
Historia przerwanej miłości
Tomek Kowalski, Agnieszka Korpal

Książkowy zapis popularnego bloga autorstwa Tomka Kowalskiego, alpinisty i podróżnika, z kontrapunktem jego partnerki
Agnieszki Korpal. Intymny, pełen przygody zapis niezwykłej
miłości przerwanej tragiczną śmiercią Tomka po zimowym
zdobyciu Broad Peaku.

Na fali i pod prąd
Pełna autobiografia
Aleksander Doba

Bartosz Andrzejewski (ur. 1988). Z wykształcenia jest pedagogiem. Od 2014 roku prowadzi poświęcony tematyce górskiej blog
onthesummit.pl, a od 2016 jest redaktorem naczelnym serwisu
portalgorski.pl. Współpracuje też z Magazynem Turystyki Górskiej
„n.p.m”. Zakochał się w górach jeszcze jako dzieciak, gdy z rodzicami jeździł w Beskid Śląski. To właśnie to pasmo zainspirowało go
do poznawania innych górskich regionów Polski.

Kolekcjonerstwo to celowe gromadzenie przedmiotów lub przeżyć wedle określonego klucza. Rozwija
się już u dzieci w wieku przedszkolnym. Wielu ludziom potem przechodzi, wielu jednak napiera coraz
mocniej. Oprócz zbieraczy znaczków, monet czy guzików są też ludzie kolekcjonujący przepłynięte
rzeki, odwiedzone państwa czy przebiegnięte maratony. Bardzo często zbieranie dotyczy również
ludzi lubiących chodzić po górach. Zaczyna się od kompletowania wszystkich szczytów na przykład
Beskidu Śląskiego, Bieszczad czy Sudetów, potem Tatr, a czasem wszystkich czterotysięczników w Alpach. Niewielu ludzi na świecie może poszczycić się zdobyciem Korony Himalajów i Karakorum, czyli
wejściem na wszystkie czternaście ośmiotysięczników naszej planety. Troszkę więcej jest tych, którzy
mają w swojej kolekcji Koronę Ziemi, czyli wejście na najwyższe góry wszystkich kontynentów, a być
może mniej tych stojących przed zadaniem skompletowania Korony Europy – wiele państw nie ma gór,
a wtedy trzeba się wysilić i znaleźć jakiś pagórek np. na Łotwie, będący jej najwyższym punktem. Jednak
właśnie na takim wysiłku, dokładności i konsekwencji polega kolekcjonerstwo. Kolekcjonerstwo podróżnicze niesie też z sobą okazję do przeżycia czegoś pięknego oraz głębszego poznania świata, innych
ludzi, a często siebie samego.
Sam nie jestem hobbystą, ale czytając tę książkę, ze zdziwieniem stwierdziłem, że znam sporo z opisanych w niej gór. Skompletowanie wszystkich dwudziestu ośmiu szczytów przedstawionych przez Bartka to niełatwe wyzwanie. Można je też dodatkowo utrudniać – np. robiąc wejścia tylko zimowe albo
rowerowe, albo np. tylko w deszczu czy na bosaka. Góry pozostawiają mnóstwo miejsca na inwencję
kolekcjonera. Jedno jest absolutnie pewne – podróż po Polsce według tej książki to fantastyczna
perspektywa. I to niekoniecznie na jeden rok. Nie trzeba jeździć aż na Mt Everest, żeby zjednoczyć się
z naturą i zasmakować przygody. Polskie góry również są piękne, ciekawe i trudne.
Zatem w drogę, Czytelniku i Turysto! Nawet jeżeli nie jesteś kolekcjonerem ta książka z pewnością
dostarczy Ci świetnych inspiracji do niezwykłych przeżyć.
Stanisław Pisarek
Wydawca
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Tęsknota i przeznaczenie
Pierwsze kobiety na ośmiotysięcznikach
Dina Štěrbová
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to nie tylko opis doświadczeń i wrażeń ze
zdobywania najwyższych szczytów pasm
naszego kraju. To coś więcej. Bartek zabiera

Czytelnika w swój świat gór, gdzie jest obserwatorem, marzycielem, a zarazem dobrym
doradcą. Znajdziecie tu wiele ciekawostek

o szczytach i pasmach górskich oraz infor-

macje o wartych odwiedzenia miejscach.
Zobaczycie tu także piękne emocje człowie-

BARTOSZ ANDRZEJEWSKI

WĘDRÓWKA PRZEZ CZTERY PORY ROKU
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ka, który kocha góry i opisuje je dla Was ze

szczerego serca. Serdecznie polecam lekturę tej niesamowitej książki!
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Historia o tym, jak to się stało, że zwykły chłopak wyrósł na
tak wyjątkowego mężczyznę…
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Katarzyna Irzeńska – blogerka podróżniczka,
górski włóczęga.
Autorka bloga: www.obserwatoriumpodrozy.com

